
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/20221 

ERRATA 01 

O Prefeito Municipal de Laurentino, no uso de suas atribuições, publica a 

presente ERRATA ao Processo Seletivo Simplificado nº. 004/2021, nos 

seguintes termos:  

Item 2.2 - Conhecimentos Gerais e Raciocínio Lógico/Matemática:  

 

Onde se lia: 

 

Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos) e 

suas operações; Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica, 

massa, ângulo e tempo; Regra de Três (simples, composta, diretamente proporcional e 

inversamente proporcional), razões e proporções; Estatística: termos de uma pesquisa 

estatística, Representação e Interpretação Gráfica, medidas de tendência central, medidas de 

dispersão, testes de significância; Cálculos algébricos, produtos notáveis, fatoração de 

expressões algébricas, simplificação de expressões algébricas; Equações, Inequações, 

sistemas polinomiais de 1º e 2º grau; Sequências e Progressões; Matrizes, Determinantes e 

Sistemas Lineares; Análise Combinatória; - Probabilidade; Matemática Financeira: Juros 

simples e compostos; Estudo de funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e 

trigonométrica; Geometria Plana e Espacial, trigonometria: no triângulo retângulo e 

triângulos quaisquer; Geometria Analítica: ponto, reta, circunferência e cônicas; Polinômios 

e equações polinomiais.  

Cultura Geral e Cidadania; Políticas públicas; Composição, atuação e responsabilidades dos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; Legislação: Tópicos atuais relevantes e 

amplamente divulgados em áreas diversificadas, tais como: política, economia, sociedade, 

educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 

segurança, ciências e ecologia; atividades econômicas rurais e urbanas, problemas sociais, 

endemias, pandemias e epidemias; problemas ambientais, ação governamental e da 

sociedade, eleições, Mercosul, Município de Vidal Ramos (história, relevo e economia),  

 

Lê-se: 

 

Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos) e 

suas operações; Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade volumétrica, 

massa, ângulo e tempo; Regra de Três (simples, composta, diretamente proporcional e 

inversamente proporcional), razões e proporções; Estatística: termos de uma pesquisa 

estatística, Representação e Interpretação Gráfica, medidas de tendência central, medidas de 

dispersão, testes de significância; Cálculos algébricos, produtos notáveis, fatoração de 

expressões algébricas, simplificação de expressões algébricas; Equações, Inequações, 

sistemas polinomiais de 1º e 2º grau; Sequências e Progressões; Matrizes, Determinantes e 

Sistemas Lineares; Análise Combinatória; - Probabilidade; Matemática Financeira: Juros 

simples e compostos; Estudo de funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e 

trigonométrica; Geometria Plana e Espacial, trigonometria: no triângulo retângulo e 

triângulos quaisquer; Geometria Analítica: ponto, reta, circunferência e cônicas; Polinômios 

e equações polinomiais.  



Cultura Geral e Cidadania; Políticas públicas; Composição, atuação e responsabilidades dos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; Legislação: Tópicos atuais relevantes e 

amplamente divulgados em áreas diversificadas, tais como: política, economia, sociedade, 

educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 

segurança, ciências e ecologia; atividades econômicas rurais e urbanas, problemas sociais, 

endemias, pandemias e epidemias; problemas ambientais, ação governamental e da 

sociedade, eleições, Mercosul, Município de Laurentino (história, relevo e economia),  

Laurentino, 17 de maio de 2021 

 


